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Divat lett. Ketsegtelenul es menthe-
tetleniil divat lett a mikroszamitogep.
Ma mar alig van ember Hegyeshalom
es Zahony kozdtt, aki ne tudna mi is az,

eszik vagy isszak. Hasznalni persze a
tobbseg nem tudja, ha ele ultetnek, za-

vartan erdeklodne a kulonbozo gombok
mibenlete felol. De mint minden divat-
cikkroi. annyit tud rola. hogy ez most
a meno, hogy ezzel lehet meghoditani
a l£nysziveket, s hogy ezt erdemes ho-
zatni a kutfoldrol jovo rokonnal vagy
a tartos kikuldetesbol hazatero nagy-
bacsival. A divat ahogy az szokas, nem-
csak a haztartasokat, nemcsak a
maganembereket hoditotta meg, de
rengeteg penzt huz ki kozuletek, vallala-

.tok, intezmenyek zsebebol is.

S amint az divatugyekben lenni szo-
kott, a divatnak sok az aldozata. Sza-
mitogepet vasarol szakszervezet es
KISZ, klub es szakkor, igazgato es al-

igazgato. Mostanaban szamitogep a
kerit^s. Ahogy falun meg ma is egymas
keritesszornyetegeinek buvoleteben
epitik a szomszedok a meg szornyebb 6s
szornyebb kerit^seket. ugy veszik a
masik vallalat iranti feltekenysegtol ve-
zereltetve szomszedvallalatok az ujabb
es ujabb szamitogepeket.

A szamitogepek hasznalata a korszeru
technologia, a korszeru gazdasag alap-
kerdese 1984-ben. Mit akar akkor megis
epp a BIT-LET szerkesztoje, mit bosto-
rog a szamitogep-vasarlasokon - ker-
dezhetik az olvasok.

IMos, valoban a korszeruseg. meg a ha-
ladas meg a fejlesztes stb. Mindezt
persze jomagam is igaznak. fontosnak
velem. Csak eppen abban nem hiszek,
hogy a szekrenybe zart szamitogepek
viszik elobbre a vilagot, hatnak joteko-
nyan a gazdasagra. Mert a divathullam.

Wk

es mit nem erdemes megvennie. Te-
kintettel az esszerQtlen divatra, meg
a vallalatok szukos penztarcajara, na-
lunk ez a dolog is megfordult. S a val-
lalatok tobbsegenel a megvasarolt 150-
250 ezer forintos alapkiepitesrol utolag
dergl ki, hogy semmire sem jo. Leg-
alabbis nem arra, amire kene. Elofordul
persze, hogy erne felismeres ellenere
addig toldozgatjak, foltozgatjak a dol-
got, addig ugyeskednek megfeleld dija-
zas^rt a programozok, mig vegul is

sikerul valamit osszeugyeskedni. Sike-
rul munkaba alHtani az eredendden
jatekra, hobbiszintu felhasznalasra
sz^nt mikrogepet. S 6pp ez a masik - ve-
Iem6nyem szerint - nagyobb karral,

mint haszonnal j^r6 vadhajtasa e di-

vatnak. Az ugyanis, hogy a magyar
gazdasag, amely olyannyira raszorulna
a korszerusit6sre, a technikai, technolo-
giai fejlesztesre beszalad egy ujabb

rank, s altaiaban a szegeny emberekre
nagyon is jellemzo zsakutcaba. Kor-
szerusitunk - szamitogepesitunk eszte-
lenul. Kapkodasunknak pedig nemcsak
nehany kidobott milliocska lesz az
eredmenye, hanem egy sereg konzerva-
tiv nezet tovabbelese, terjedese. Mert
mit gondol a vallalat dolgozoja, aki

azt latja, hogy komoly penzert vasarolt
mikroszamitogepek komoly penzert
megiratott szoftverekkel nehany ho-
nap utan kudarchoz vezetnek? Nem

azt gondolja, hogy lam, inkabb
nagyobb penzert komo-

lyabb gep kellett volna a
vallalatnak. hanem hogy
lam, ez az egesz szami-

togepes akarmi ertelmetlen penzkido-
bas volt csupan, semmi jora nem ve-
zetett. Neki azutan magyarazhatjak,
hogy igen, de ha ketszer ennyiert ketszer
ekkora geppel ugyanezt a munkat, ak-
kor igy meg ugy. Megkovesedett elo-
iteletek nehezen valtoztathatok meg,
kulondsen ha valoban gyakorlati tapasz-
talatokra epiilnek.

Egy szo mint szaz, a szerkeszto nem a

szamitogepek hazai terjesztesenek ki-

van ellene szolni. Hiszen az altala szer-

kesztett lap is epp ezt a celt tuzte

maga ele. Csak eppen a divatorulet,

az es'szerutlen majmolas ellen emeli
fol szavat.-Csak eppen a hazai gazda-
sagban olyannyiszor eljatszott, s oly-

annyiszor kudarccal vegzodott toldoz-

gatas-foltozgatas ellen kivan follepni,

legalabbis a szo fegyverevel. Hogy ervei

meggyozoek-e vagy ingatag labakon
allnak, ezt dontse el. s irja meg a kedves
olvaso.

Angya/osi Laszlo

hasznalni. De abban sem igazan hiszek,

hogy a KISZ-klubban. a vallalati proto-
koll helyisegben folallitott lovoldozos
es kevesbe lovoldozos jatekokra hasz-
nalt gepek barmit is lenditenenek a
nepgazdasag szekeren.

Van azutan egy jobbik eset, amikor a
vallalatnal megiscsak akad valaki - egy
lelkes mernok, egy megszallott koz-
gazdasz vagy mas, aki faradsagot nem
kimelve megtanul programozni, szak-
emberekkel konzultal, s nem nyugszik,
mig ki nem deriti. hogy mire is hasz-
nalhatna vallalata a mar megvasarolt
szamitogepet. Az esetek tobbsegeben
persze az ilyen tanulmanyok nem meg-
elozik, hanem kovetik a gepvasarlast.
Ami mar csak azert is hiba, mert szerte
a vilagon kulon szakma lett a vasarlasi
szaktanacsadas - azaz az a fajta szak-
ertoi tevekenyseg, amelynek lenyege
epp az. hogy segitsen a leendo vasarlo-
nak kideriteni, hogy az 6 munkajahoz,
az altala kivcint tevekenyseghez milyen
szamitogep a legidealisabb, mit erdemes

I

HT LOGO - Zatonyi Sandor bekescsabai tanar olvas^nk gondolt egyet es atirta

a LOGO-t HTg^pre' - raadasul szivesen elkuldi minden e>dekl6d(5nek

!

Mi megy, merre megy - rovid szunet utan hosszu hozzasz6las

erdekes adalekokkal. Balogh Gyorgyi altal elinditott sorozatunkhoz

Programajanlat HT 1080 Z-hez - Sfcsel - amely jatekprogramocska.

de lenyege inkabb a program, s a benne rejl<5 csel.

Programajanlat - beturafzo/6 - hogy a HT 1080 Z demonstraci6ra is alkalmas

betum6reteket jelenitsen meg a keperny6n. ehhez kell ez a program

J6 tudni - hogy hogyan lehet kiszamolni mennyit mutat az uj HT szamlal6ja.

amikor a r£gi mondjuk 100-at

Sorvezetd - G6pi k6du sorozatunk tovabb folytat6dik

HarmadgSpnyerff - az uj feladaton kfvul kozoljuk v^gre e\6z6 palyazatunk

a r£lg6pnyer<5 utols6 sorsolasanak re"sztvev6it. s a sorsolas hely^t 6s idej^t!
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Kedves Olvasdnk!

Az u/sa'gszerkeszte's 6s -osszealllta's nehez

munka. Fa'rasztd. Ebben a kerne"ny munka'ban

jdl jon egy kis humor. Ne haragudjon tehdt

ra'nk komolytaJans£gamke'rt. Amit ezen az

oldalon (za'rdjelben) tala'l. ne mindig vegye

komolyan (sic!) azaz bocsa'nat (vicci).

Az 1984-es hannoven v3sa>on az Epson 6s a

Commodore uj gepti'pusokat mutatott be.

Epson:
PX-8 ..jegyzetfuzet" nagysagu szSmitbgep.

A gep Z80 kompatibilis processzorral. 64
Kbyte RAM-mal, mikrokazettas egyseggel 6s

egy 8 soros. 80 oszlopo; foly6kony krista-

lyos megjelenft<5vel rendelkezik. Oper6ci6s

rendszere a CP/M 2.2. A Micro Pro szoftver-

h6z a Wordstar, a Cala. a Scheduler nevu
alkalmaz£si programok „zseb"-valtozatat fej-

lesztette ki a g6phez.

Commodore:
Noha a technikai reszletek. az arak 6s a for-

galomba hozatal id<5pontja nem ismert. m6gis

6rdekl6desre tart szamot a harom uj Com-
modore tfpus. Az els6 a Commodore 16. ami

a 64-es valtozat ..csokkentett" valtozata.

A masodik egy 8088-as bazisu g6p, amely

MS-DOS operaci6s rendszerrel tut. A har-

madik egy Z8000-es bazisu 256 Kbyte-os,

ikerfloppys g6p, amely egy UNIX-szem ope-

r6ci6s rendszert haszn6l

Fizikai adatok :

meret: 20x15,3x8,5 inch

suly: 28 font

processzor: INTEL 8088, kiegeszithetS

egy 8087-es mikroprocesszorral

memoria: 128 K RAM, kozvetlenul 256
K-ra, kdzvetve 640 K-ra eg6szithet6 ki

kepernyo: 9 inches, nagyfelbont6su k6p-

erny6 80x25 karakter

hatte>tar: 360 Kbyte floppy, 10 Mbyte
Winchester lemez
operaci6s rendszer: MS-DOS 202,

Microsoft BASIC 2-0.

A fix lemezegyseg megoszthat6 olyan rend-

szerek kozott, mint a CP/M 86, konkurrens

CP/M-86 UCSD Pascal. A szokv6nyos

IBM PC alkalmaz6sok megbi'zhat6an futnak

a rendszeren. ...s

A Canon 300 pont/incs felbontasu I6zer-

printerj6nek kuldnbdzS valtozatai jelentek

meg az atlantai szc':mit6g6pv6s6ron. A
Hewlett-Packard Laser-Jet n6ven 3500
dolla>6rt arulja ezt a tipust. Tov6bbfeilesz-

t6s6t a Quality Micro Systems 9995 dollar6rt

aj6nlja. Ez a v6ltozat a Tektronio grafikus

Iehet6s6geit szimulaTja. Ugy hirlik, hogy az

Apple is lezer sornyomtat6val k6szul kijonni.

(A korszerus/te's kovetkezd foka: a Idthatatlan

laser betuket Ird laser printer.)

Nem minden fav6g6s ami annak I4tszik..

Kulonosen akkor nem, ha olyan geppel torte-

nik, amelynek vez6r!6s6t egy szam(t6g6p

v6gzi. Egy angol v^llalat Texas m^rk^ju sz6-

mit6g6ppel felszerelt fur6szg6pe otven sza-

za!6kkal kevesebb anyagvesztes6ggel dolgo-

zik es feleannyi alkalmazott kell hozza, mint

a hagyomSnyos g6pekhez. (Texas ma'rkayu

balta az igazi !)

A Compaq Plus-r6l a BYTE juliusi sz6ma

kozol egy r6szletesebb ismertet6st. A term6k

ara kb. 5000 dollar, ez egy hordozhat6,

kompakt mikrosz6mit6g6pet jelent 128 K

RAM-mal, egy 360 K-s floppy-val, egy
10 MByte-os Winchester Iemezegys6ggel.

Figyelemremelt6 tulajdons6ga, hogy a fix

Iemezegys6g egybe6pitett a hordozhat6

keperny6, floppy, kozponti egys6g egyiittes-

sel Ugy tunik, hogy a c6g sikerrel oldotta

meg a fix Iemezegys6g ut6s- 6s r6zk6d6s-

v6delm6t.
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A Sritek, amerikai c6g uj term6ke a XENIX
rendszer az IBM PC XT-hez. A term6k egy

kieg6sz(t6 mem6ria (processzork6rtya) a

SritektSI 6s egy mikrog6pes UNIX verzi6 a

Microsoft -t6l. A tobbfelhaszn6l6s v6ltozat

a>a 2995, az egyfelhaszn6l6s v6ltozat 6ra

1995 dollar.

Ax IBM-Microsoft-Sritek hAzassag
technikai adatal:

processzor: Motorola 68000
mem6ria: 256 K-512 Kbyte
alaprendszer: IBM PC XT
szoftver: Microsoft XENIX
A Sritek mem6ria 64 Kbyte-os chipekb6l

6s hozz6f6rhet6 mind a 68000-es, mind a

8088-as processzorb6l, ha az el6bbi XENIX
alatt fut. A rendszer a nagyg6pekn6l meg-
szokott lapoz6si technikSt haszn6lja a t6r

keze!6s6n6l. Egy lap m6rete 1 Kbyte, kezel-

het6 mem6riam6ret 2 Megabyte. A programok

reduk6lhat6k.

Kezdeti v6lem6nyek szerint, noha a rendszer

gyors mukdd6sG 6s erSteljes, egyelSre csak

a tapasztalt UNIX haszn6l6knak 6s fejlesz-

t6knek aj6nlatos megv6s6rolni. A kezd6

UNIX-felhaszn6l6k jobb, ha megv6rj6k a

kiforrottabb v6ltozat megjelen6s6t. (Csak el

ne kapja az is a betegsSgeket testve'rStdl.)

A Hewlett Packard uj sz6mit6g6pmodellje,

az aktat^ska m6retu, 5 kil6s hordozhat6

HP 110-es k6ts6gteleniil az 1984-es nya>

sl6gere.

Technikai adatok :

meret: 13x10x3 inch

suly: 9 font

kepernyo: 16 soros, 80 karakteres folya-

d6kkrist6lyos, grafikus felbontasa 480x129
keppont
processzor: Harris, CMOS 8086
mem6ria: 384 Kbyte CMOS ROM, 272

Kbyte RAM, amely „6II6 Iemezk6nt" is

definialhat6

aramellatas: 20 uzem6ra ut6n tolthetd,

akkumul6tor
szoftver: MS-DO 2.01, LOTUS 1-2-3,

szovegfeldolgoz6, kommunik6ci6s szoftver

opci6k: HP 2225B tintasugaras nyomtat6,

HP 9114 3 i/
2-eslemezegys6g, IBM PC/MP

IC csatlakozb stb.

A fentieket 2995 dollar6rt ajanlja a Hewlett

Packard, ami figyelembe v6ve a ROM-ban
kaphat6 alkalmazasi szoftvert, szenzaci6s

6rnak szamit. A term6k nem tartalmaz hat-

t6rt6rat, de mem6ri6ja kikapcsol6s utan is

tartja az inform6ci6t. Mivel az utaz6 szak-

emberek sz6m^ra tervezl6k, a berendez6s

szigoruan a megengedett elektromagnetikus

interferenciahat6r alatt van.

Ha a vev6 elemmel hajtott mikrofloppyt va-

s6rol a berendez6shez, egy sor IBM alkal-

mazasi programot is haszn6lhat, koztiik a

dBASE ll-t, a Microsoft BASIC-et.

A term6k tervez6s6t koriiltekintS piackutat6s

el6zte meg. A kiszemelt piaci szegmens az a

12 milli6 utaz6 szakember az Egyesult Alla-

mokban, aki rendszeresen hasznaM mikro-

sz6mi't6g6pet a munk6j6hoz.

Ugy tQnik, hogy a piacon kaphat6 term6kek

kozott tal6lhat6 r6st - a dr6ga asztali g6pek

6s az olcs6 hordozhat6k kozott - sikerrel

t6madja meg a HP.



Baratommal egy-egy Spectrumot tervezunk vasarolni. Azt o/vastuk rola, hogy a
szines jelet PAL-rendszerben adja. A magyar szines tevek SECAM-rendszeruek.
Tobb kerd6s is meruit fcl bennunk

:

1. Foghato-e szines jel a PAL-rendszeru Spectrumrof SECAM televizion?
2. Ha nem. akkor kaphato-e SECAM Spectrum vagy ata/akito. es hoi?
3. Ha igen. akkor milyen modon ?

Foldvari Gydrgy 4032 Debrecen, Karolyi M. u. 3.

Herceg Ferenc 4032 Debrecen Hatvani Istvan u. 10.

1. A SPECTRUM es a COMMODORE szines jele megfelel pi. a Videoton SUPER
COLOR tv-nek, mi is azt hasznaljuk, de ugy tudjuk, tobb mas kesziileket hasznalnak
kielegito (nem kivalo!) eredmennyel.
2. Atalakitokat hirdetnek pi. a Radiotechnikaban. H irdethetnenek az Otlet (BIT-

LET) ben is!

Tisztelt Szerkesztdseg /

A februari BIT-LET Sorvezeto rovataban jelent meg egy cikk. mely a HT 1080 Z
BASIC utasitasainak beIso kodolasaval foglalkozik. Nem felel meg a valosagnak
az a megallapitas. hogy a HT BASIC-je nem ugy tarolja az utasltassorokat. mint a
legtobb gep. Ugyanilyen modszerrel do/goznak peldaul a nagyon elterjedt Commo-
dore g6pek is.

Tobbek kozott a fenti cikk is meggydzott. hogy a diakok rovid idd alatt ..profik"

lesznek e gep programozasaban. Eze'rt, amennyiben hasznosithatonak talAljak,

leirtam nehany tanacsot a halado programkeszitdk szamara.
Eldbb-utobb a tobbseg eljut egy olyan szintre. hogy komoly. nagy terjedelmu prog-
ramokat fog irni. Kev6s lesz a memoria vagy tul lassan fog futni a program. A Level
II BASIC interpreter n6hany tulajdonsagat ismerve, lehet nghany do/got tenni,

hogy a program terjedelme es futasi ideje csdkkenjen. A dolgok egy reszp magStdl
ertetddd. mas resze bonyolultabb anna/, mintsem hogy itt r^szletesen tag/a/jam.

A lenyeg az, hogy a mellekelt listan fe/soro/t fogasokkal csokkenthetjuk program-
Jaink helyig£nyet a memoriaban, ill. reszben ezzel osszefugg$sben a program
futasi ide/et is lerovidithetjuk. (Ez utobbi igen nagy terjedelmu programok eseten
valik eszrevehetove.J Remelem. a leirtak hasznosithato informaciok.
Maradok tisztelettel, a BIT-LET-ben kozolttel el/entdtben se nem ..egyhazi". 4

se nem VILAGI, hanem
SZILVAGYI GABOR (2092 Budakeszi, Arany J. u. 7. fszt. 3.)

(Olvasonk szives elnezeset kerjuk, eldzo levele kozlesekor valoban nem sikerult

elolvasnunk nevalairasat.

)

Tanacsait erdekesnek talaltuk, ezert kozoljuk is.

/. Ahol lehet. hasznaljunk egesz valtozokat. elsosorban a FOR-NEXT cik/usokban.

PI. 20 FOR 1%=1 TO 100
2. A REM utasitasokat toroljuk a programbol.
3. Tobb kettdsponttal elvalasztott utas/tast irjunk egy sorba. PI.

80 INPUT B:C 2*PI.PRINT C
4. Az utasitason belul ne hasznaljunk felesleges szokozt. Az interpreter igy is

meg£rti!
5. Valtozokat hasznaljunk, ne konstansokat

!

PI. 50Z = A12.71 he/yett 50 E 2. 71 :Z A IE
6. Ha vaftozdkat definialunk, eloszor mindig a gyakran haszna/takat definia/juk.

7. A kezdeti ertekeket beallito (inicializalo). egyszer hasznalt r6szt a program veg6n
helyezzuk el, es szubrutinkent hivjuk meg.
8. A gyakran hivott szubrutinokat a program elejen helyezzuk el.

9. Ha a kepernydre rajzolas sebessege nem felel meg a fe/adathoz. hasznaljuk a

POKE utasitast. Igy bonyolultabb a rajzolas, mint az a SETfRESET IPOINT utasita-

sokkal lehetseges, de a sebesseg kb. hatszorosara no !

Nevem A goes Ferenc. Foiskolas vagyok. Foiskolankon nagyon tamogatjak a szi-

mitogepes btletek megva/ositasat. ezert gepidot szinte korlatlan mennyisegben
lehet igenybe venni. Sot. szemtlyi szamitog&pet adnak kolcson arra 6rdemeseknek.
Mi e/eg sokat haszna/tuk a fdisko/a SPECTRUM-jAt, kolcson is adtak. Ekkor kovet-

kezett be a katasztrofa. f/loptak a gepet! Ebben szeretn£k segitseget kerni. ha
lapjukban megjelenne a gep gyari szama. talan megtudhatn6k valamit.

Agoes Ferenc 3014 Hort, Voroshadsereg u. 4.

Keresenek eleget teszunk, s ha valaki tud valamit az ellopott geprol, kerjuk jelent-

kezzen szei'k«sztds£gunkben (a szerk.).

Tehat a lenyeg : Ferihegyen eltunt egy ZX SPECTRUM, gyari szama : 001 -195990.

T. szerkesztdseg

!

Az Otlet 3. 6vfolyam 27. szamaban a 19. olda/on tala/hato tablazatba ugy 6rzem egy
sajtohiba csuszott be.

HT 1080 Z RAM-ja helyesen 3C00-7FFF
Amennyiben t6vedtem, ugy maradok drtetlenul. tudatlanul

:

Pacher Gabor 1121 Racz Aladar u. 125.

Nem, nem On tevedett, hanem mi vagy a nyomda. A lenyeg, hogy kdszonjiik jogos
eszrevetelet

!

A Franklin Computer Corp. nevu amerikai

szamit6gepgyart6 ceg uj, hordozhatb mikro-

gepeket mutatott be - irja a Byte. A CX
nevu gepek (CX-1, 2, 3, 4) Apple II kom-
patibilisek. MS-DOS es CP/M egyarant

futtathat6 rajtuk. A processzortipus 6502,

a tar alapmerete 64 K RAM. A CX-3 egy
780-as, a CX-4 egy Intel 8086-os chippel

rendelkezik az alapprocesszoron kivul. Az
alapkonfiguraciok ara 1425 dollartbl 2395
dolla>ig valtoznak. £rdekess6giik, egy 12

Kbyte-os ,,egyszer irhat6 tar" (Write once
memory, WOM), amely az operaci6s rend-

szer tarol£sa>a szolgal. A g6p bekapcsolSsa

ut£n floppy lemezrol tolthet6, s nem irhat6

felul a gep kikapcsol3s£ig. (VigySzat. CX
es nem ZX!)

f
1%

Az Ashton Tate szoftverhaz bemutatta a

dBASE III nevu adatbeizis-kezelo rendszerSt,

amely 695 dolla>e>t kaphat6 juliust6l es

melyrol azt allltja az elad6, hogy relaci6s

adatbazisokatkezeleskompatibilisa dBASE II

es a Framework nevu adatbazis-kezelo

rendszerekkel - irja a Byte juliusi szama.

A szoftver a 1MB PC, PCXT gepekre, illetve

azok kompatibilis valtozataira keszult. Mi-

nimalis hardverigenye: 256 K RAM, k6t

360-K-s floppy lemezegyseg, fekete-fehe>

vagy szines kepernyd, egy 80 oszlopos sor-

nyomtatb es a PC-DOS 20 operacibs rend-

szer.

A rendszer nagyvolumenu adatok tarolasa>a,

visszanyer6se>e 6s manipulalasara alkalmas.

Ezen kivul konnyu Iehet6s6get ad alkalma-

zasi rendszerek l6trehozasa>a. A szoftver

lehetosegeitcsakazaktualis hardver konfigu-

raci6 korlatozza, hiszen a rendszer egyidejuleg

10 adatbazis allomanyt kezelhet. Az alio -

manyok megengedett me>ete 1 28 mezds
rekordok eset6n 2 billib rekord.

A dBASE III rendkivul gyors adatindexelesi

es rendez^si Iehet6seggel rendelkezik. A
rendszer kepes arra, hogy valtoz6 hosszusSgu

szovegallomanyokat kezeljen. A rekordok

maximalis hossza 4000 byte alland6, 512
Kbyte valtozo hosszusagu rekordok esetSn.

A Fox Geller nevu szoftverhaz maris be-

jelentette a dBASE III lehetosegeit kiszol-

galo programjait: Quickcode III, dUTIC III

es dGRAPH III ndven. Ezek a programok
programgeneralast, segedfeladatok konnyu
v6gz6s6t 6s az eredmenyek grafikus meg-
jelenit§s6t ig^rik. (Vers [?]: Kinek rendelke-

zesere all rengeteg adat I Annak sokfele

kuldnleges lehetdse'ge adat-ik)
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Az orszag legdragabb es egyben legolcsribb t3bor6t zart£k nemrdg
Szolnokon. Az ellentmondas csak latsz6lagos. ugyams az els<5 ma-
gyar sz3mit6g6p-epi't<5t3bor Iak6i Xizezer forir>t ellen6ben teljes ellatast

6s egy sz£mft6g6pes kit-et kaptak a Megyei Muvel<5d6si 6s Ifjuscigi

Kozpontt6l. Az alkatr6szekb6l 4116 egys6gcsomagb6l azt£n - a BASIC
nyeiv 6s a programozas elsajati'tasa ut6n - osszealh'tottcik a HOME-
LA B— 1 1 1 elnevez6sG mikrokomputert. amit az6ta m6r otthon tam'tgat-

nak a ket hetet Szolnokon tolt<5k.

TABORNYITAS ELOTT

A szervezSk hanguiata a melyponton. Miel<5tt ba>milyen inform£ci6t

adnanak a Ieend6 taborrol. futarszolg^latot szerveznek Budapestre -

hi2nyzo alkatreszek6rt. Eleg terjedelmesnek latszik a lista. billentyuk,

NYAK-lernez. IC szuks6ges. Megszerz6sukhoz fg6ret m6g csak lenne.

Rem6nyuk szerint ha a biztat6 szavaknak csup6n fele bev6lthat6 al-

katr6szekre. mar nem lesz baj. Teljesiteni tudjak a programot. A tul-

futott I6gkdrb6! azonban 6rz<5dik. senki nem optimista.

tori OrAk
Az el<5k6szit<5 munka javaresze utazasbbl 6s kihncsel^s^bdl allt. Kulo-

nosen azut^n kezdett porogni a kilom6ter6ra sz£mhengere. miuta>

kiderult. hogy a Neirmann J3nos Szami'ta'studomanyi Ta>sas3g koz-

ponti titkars&ga. igerete ellen6re nem adja a kit-et. A szervezok tavasz-

szal m6g ugyerezt6k: ez a vallalkozas els6 6s utols6 K. O.-ja, de a meg-
roggyanSs 6s a r^sz^mol^s utan k6nytelenek voltak »sm6t ringbe szaT

ni. mert a ,.toborz6n" ma> tul voltak. Megszcimlalhatatlanul jottek a

jelentkez6sek az orszag mmden r6sz6b6l. Lehetetlen volt padlon

maradm.

Ujabb jelentkez6t az alkatr6szcsomag 6ssze6llft6sa>a nem taiaitak.

ez6rt a MAV Sz£mit£stechmkai Int6zet munkatarsa Dr. Pete Laszl6
6s a muvel6d6si kozpont n6pmuvel6gard£ja. 6l6n Nagy Lajos vette

nyak6ba az anyagbeszerz6s mmden nyug6t. Nem is eredm6nytelenul.

M3sf6l h6nap alatt sikerult megszerezni a legfontosabb alkatr6szeket

az Elektromodult6l es a GAMMA Muvekt<5l. A k6t c6g mellett tovabbi



nyolcat keliene meg felsorolm. amelyek els<5sorban ugyszeretetbtfl

segftettek. 6s nem vallalati 6rdekb<5l. Hiszen ha az uzemek maguk

szerelik ossze a szam(t6g6peket. a haszon I6nyegesen nagyobb,

mintha egyszeruen tuladnanak gyartmanyaikon. (Bizonyft6kk6nt csu-

pan ket adat: az iskolaszamit6g6p 40 ezer. a kit-es komputer [tv 6s

magno nelkiil] 7500 forint.) Ha elv6tve m6gis forgalomba kerulnek

az alkatr6szek. nepperek vasaroljak fel 6s felsr6folt aron adjak tovabb.

Akadt olyan IC. amit 12 helyett 100 forint<§rt kellett megvasarolniuk

magankeresked<5kt<5l. mert egy6bk6nt nem indulhatott volna a tabor.

Az anyagellatasr6l m6g annyit, hogy a HOMELAB szul<5atyja. Lukacs

nem a tobbi targy tamtasara is. Ehhez persze tobb tanarnak kell r6szt

venni a tovabbk6pz6seken vagy kozpontilag megfelel<5 programokat

kell osszealh'tani.

Nov£k J6zsef a Magyar Haj6- 6s Darugyar Tiszafuredi Gyaregys6g6-

nek szervez6si osztalyat vezeti. egyik munkatarsat is elhozta a taborba.

Munkahelyuknek ugyanis alig van muszaki fejleszt6si alapja. a befize-

tett p6nz a gyar kockazata 6s feltehetoen haszna is. mert a HOME-
LAB-III 16 kByte-os, de 64 kByte-ra b6vlthet6. A szuks6ges el6k6-

szuletek utan anyagel<3k6szit6sre. no 6s a kollegak tamtasara is fel

tudjak majd hasznalni a g6pet.

m
Jbzsef a beszerz6ssel parhuzamosan meg mridositott a terveken, att6l

fugg6en. hogy mit tudtak megszerezni 6s mit nem. Ami pedig v6gk6pp

htanyzott, azt gm-ben 6s maszekkal legyartattak. Ennek ellen6re a

jelentkez<5kt(5l k6rt p6nz majdnem fedezte a kiadasokat.

TABORNYITAS

A bonyolult szervez6sek 6s 6tszervez6sek utan elkezdfldik a munka.

K6t csoportra oszlik a tarsasag. A kezdok a varos iskolaibol osszegyuj-

tott szam(t6g6pen tanuljak a nyelvet 6s a programozast. mfg a haladok

elkezdik az alapegys6gek ellen6rz6s6t. szerel6s6t. a mintaul szolgalo

berendez6sek osszeallftasat. A n6h6ny napos bemelegit<5 utan reggel-

t<5l estig. s<5t 6jszakaba nyuloan megy a munka. A kezd6k ujjai egyre

otthonosabban mozognak a klaviaturakon. lassan elmosddik a ku-

I6nbs6g az abszolut kezd<5 6s a gyakorlottabb g6pkeze!6 kozott.

Mindenki azzal foglalkozik tobbet. amihez nem 6rt. Az elmaradoz6kat

a tobbiek segittk. Rada Sandor koz6piskolai tanar hajnali harom

6rakor sajat lakasan f<5zi a m6reger6s kav6t almosabb tamtvanyainak.

TABORLAKOK
Ahanyan jottek. annyif6le foglalkozasuak 6s kepzetts6guek. Akaa

kozottuk altalanos 6s koz6piskolas. matematikatanar. g6pkocsi-

vezet6. villanyszerel6 6s nepmuvel<5. Sokak kolts6g6t munkaad6juk

vallalta. elsflsorban az6rt, hogy a szamltastechnikat. a kisebb 6s a

nagyobb telepul6seken tovabb tamthassak, a fel6pftett g6p 6s a meg-
szerzett tudas segits6g6vel. Hiszen - mint elmondtak - igen nagy a

kiel6gitetlen tarsadalmi igeny az ismeretek befogadSsara. Tehat

amolyan el<5futarok jottek a taborba. f-s ami ugyancsak kiderul: az

abszolut kezdflk - akiket hajt az ambfcib - nehezen tudnak elmdulni.

Nines iranytu. Az iskolan kivul kev6s a szakkor. alig van megkdzeift-

het<5 g6p.

ARCOK KOZELROL

Nagyne Porp6czy Erzs^bet a j6szber6nyi Lehel vez6r Gimn^zium
matematikatanara f6rj6vel elfiszor ..nyelvi orakat" vesz majd k6t g6p
elkeszft6s6t kezdi el. Nem pironkodik, amikor bevallja: j6l jott a prog-

ramozasi gyakorlat is, annak ellen6re, hogy az elmult 6vben 6 mar

oktatott szami'tastechnik6t. R6szt vett ugyan a pedagogusok tovabb-

k6pz(5 tanfolyaman. de a r6szismeretek nem alltak m6g ossze eg6ssz6.

Ez6rt 6v kozben egyutt tanult a diakokkal. akik javasoltak mar, hogy

ne csak matematika 6s fizika oktat^sara hasznaljak a masm6kat. ha-

Gergely Istvan salg6tarj6ni m6rnok-tanar k6szs6gesen magyarazza,

hogy 6 m6r k6t 6ve torte hasonl6 taboron a fej6t. de nem mert bele-

vagni. Kivancsi a szolnoki tapasztalatokra. Jelentkez6s6nek masik oka
;

hogy az iskolai HT-t nem szabad sz6tszedni 6s egy bizonyos foku

tudas megszerz6se utan a szoftverismeretek nem fejl<5dnek a hardver

alapos tanulmanyozasa n6lkul. £rzi ezt a di6kjain. de sajSt magan is.

V6lem6nye szerint a HT-hez cseppenk6nt kap]6k az inform6ci6t.

mintha valaki sajn6lna. Ezzel sikerult azt e!6rni. hogy misztifikaltak az.

iskolaban a komputert, fgy nem lesz konnyu a f6tisrombolas. Ha sike-

rul - m6g ebben az 6vben - sz^mftva a Mikroelektronikai Vallalat 6ltal

(g6rt kit-re - Salg6tarjanban a t6len elkezdi egy szami't6g6p-6pft<5

szakkor szervez6s6t.

M6cs Imre nyolcadik osztalyos tanu!6. Volt! - teszi hozza 6n6rze-

tesen a tabor legfiatalabb tagja, aztan minden s6rt<5dotts6g n6lkul

bemutatkozik - t6mondatokban. M6r eddig is foglalkozott szamftas-

technik6val. Szuleinek van otthon g6puk. Kulf6ldr6l hozt^k. A nyelvet

mar ismerte amikor a tSborba 6rkezett. Miutan a tfzezer forint forrasa

ut6n 6rdekl6dtem. mag6t6l 6rthet<5d6en v6laszolta: 6desapja finan-

szirozza v6llalkoz^s^t - a jov6je 6rdek6ben.
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FINISBEN

..Keressunk egy csendes termet - s6hajt Nagy Lajos. amikor sokad-

szor meglat kezemben jegyzetfuzettel. Kicsit zaklatottnak l£tszik a

nepmuvel6\ karikas szemekkel, elgyotorten szfvja cigarettajSt. Talan

6 varja a legjobban. hogy veget erjen a tabor, annak ellenere. hogy a

siker mar garantalt. Nehezen tudunk az alkatreszbeszerzes gondjait6l

tagitani. Nemr^g mentek el az amat<5r radi6sok. akik korbeharsogtSk

az orszagban, hogy egy fontos iC-t keresnek. Szerencsere a zagyva-

rekasi tsz segftett. fgy aztan meir biztosan elk^szul valamennyi gep.

Egy nappal a zaras el6tt minden HOMELAB-ot sikerult ..fel6leszteni".

Sajnos a programozcisi ismeretek elmelyi'tese otthonra marad - fuzi

hozza elegedetlenul. Az epi'tes elhuzodott. s ennek tobb oka is van:

soknak bizonyult az otven resztvevfl. kulonboz6 felk6szultsegu a tar-

sasag. Kevesen jobban haladtak volna. ffileg ha homogenebb tarsa-

sagot verbuvalnak. Tobb szakert<5re lett volna szukseg. fgy kicsit

..szajbarag6sra" sikerult a munka iranyftasa. Persze a siker ennek
eilene^e siker. Osszeallt az els6 hazai kit. bizonyltva: konstrukcib van

6s meg lenne is a tovabbi egysSgcsomag osszealUtas^ra. Csup£n a

val6s vallalati erdeket kellene megteremteni. hogy terebelyesedhessen

a hazai kit-mozgalom. Hosszu tavon ugyanis nem lehet arra epfteni,

hogy a nepmuvel6k Stkepzik magukat anyagbeszerz<5nek. Viszont a

sz^mi'tastechnikai ismeretek terjeszteset kotelesseguknek e>zik.

TABORZARAS

A hangulat tetflfokara hag. Otven boldog ember - hOna alatt a sajat

maga altal keszitett, mukod6 szcinrwt6g6ppel - elutazik Szolnokrtil.

ahol nemcsak a komputerrel es a tudassal lettek gazdagabbak. de
bar^tokat is szereztek. KARDOS ERNO

SZERKESZTO/ TOLDALEK

A helyszfnen jirt ujsa'g/rd e'lme'nyejbdf, benyoma'saibdl is kiderul.

a KIT gazda'ja'vaL konstruktdre'vel Luka'cs Jdzseffel va/6 pa'r nappal
ezeldtu besz&lgete'sunk pedig m6g csak megerdsitette azt a rossz cr-

z&sunket. hogy bizony ez az elsd magyarorsza'gi sza'mftdge'p-epftd

KIT-es ta'bor meglehetdsen ..kelet-eurdpai" mddon Mtt dssze. S ezzef
nem a szervezdk munk&jat akarjuk bfra'lni vagy a torekve'sek. a ce'l

nagyszeruseget ketsegbe vonni. csak e'ppen a te'nyt regisztraljuk szo-
moruan. hogy

EZ VAN!

A szerkeszto azert van.

hogy a lap o/yan legyen.

Azaz. hogy ez nines - semmi sines. Luka'cs Jdzsef elmondta, hogy
bizony neki is k/nt. keservet. s6t egy bukott szigorlatot okozott. hogy
az utoisd pi/lanatban be kellett ugrania, a csdddt mondott ellenjeldltek

visszatepe^se uta'n.

E rovid iddbdl. az alkatr6szek beszerzesenek nehe'zse'geibdl - amit

szerencse'je're nem 6 vcillalt maga'ra - ndha'ny a munka' t komoiyan ha't-

rA/tatd dolog is szcirmazott.

A legfontosabb. ami - mint elmondta Luka'cs Jdzsef - ra'ada'sul az

,.d nevehez fuzdddtt" - a nya'klemez volt. Az utoisd pillanatban, ro-

hammunkdban megcsinSltatott nyAkban tobb hiba volt, mint azelvAr-

hatd. Ra'ada'sul egy olyan uj t/pusu IC a TM 188 kerult a megva'sa'rolt

a/katre'szek kdzd. amelyet meg senki sem ismer, s az orszagban nem
sikerult egyetien embert sem talSlni. aki meg tudta volna mondani.
hogy hogyan kell ezt az IC-t bedgetni.

A 2732-es IC helyett 2532-t kaptak a szervezdk - ez is okozott nemi
gondot, hiszen a teljesen k&sz. eletre keltett g6peken utd/ag kellett

ndmi ke'nyes nya'ka'ta/ak/ta'st v&grehajtani.

Szint£n a rovid iddt emlfti Luka'cs Jdzsef. amikor arra terelddik a be-

sze'lgete's. hogy mie'rt kellett tiz gdpdp/tdnek gombsapka n£lkuli g£p-
pel hazautazma Szolnokrdf. Ezeket a ha'zilag elddlfltott gombsapk^kat
d -igfri - rdvidesen pdtolja - egyszeruen nem volt elegendd anyaga
&s ide/e a ta'bor megkezde'se'ig. Ez£rt a hiAnyosscig.

Egy szd. mint sziz - volt kapkodAs. rohanga'sza's Szolnokon e tiz nap
alatt el&g. Erre sokan azt mondja'k. I&m milyen lelkesek ezek a szAmitd-

g£p ir&nt e'rdeklddd amatdrdk. Mi inkabb azt mondjuk. Idm milyen

rosszul £11 a hobbista szJmitdgep-&pftdk ugye m£g mind/g kis hazAnk-

ban. I&m nemcsak szdniitdgepes alkatreszek, de b£rmi ma's muszaki
alkatresz tema'ban - mekkora a fejetlensGg. az amatdrizmus MEV-tdl
a KERAVILL-ig - merre a szem elicit.

S. hogy ve'gul valami igazan dromteli hirrel zArjuk e kis unneprontd
szerkeszto/ toldale'kot - Luka'cs Jdzsef nemi buszkesGggel azt is el-

mondta. hogy arra az6rt jd volt a szolnoki ta'bor. hogy kiderul/dn - a
HOMELAB HI alkalmas a KIT-ben vald eptte'sre. Kis hibfya az alkat-

re'szszukseglet. de egyeldre a paradicsombdl es paprika'bdl 6plthetd

sza'mitdgepet meg nem sikerult a Lukacs fivereknek k/k/se'rletezni.

Addig is. m/g ez va'rat magMa - tdbbek kdresere kbzbf/uk. hogy a

HCC klub Homelab szekcidja'nak tag/ait - Luka'cs^kat is - minden
kedden 18-20 dra kdzott megtalalhatja'k Budapesten a nydr v6geig

a Ba'thory.utca 1 6-ban a Neumann Ta'rsasa'g helytse'qe'ben, ut^na pedig
a Kcirolyi MihSly utca'ban az Edtvds Klubban.

mint amilyenek az olvasoi

!
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BIT-LET-unkjelszava: ,,aszerkeszt<5az6rt van.

hogy a lap olyan legyen, amilyenek az olva-

s6i" - kotelez bennijnket. S mivel a szerkesz-

t<5 tobb fzben dohogott a lap hasabjain. hogy
tudnillik nem 6rkeznek - az istennek sem 6r-

keznek - olyan anyagok a szerkeszt6s6gbe.

amelyek a HT 1080 Z g6phez kapcsol6dna-

nak, most, hogy ez a helyzet megvaltozott -

ugy gondolta a szerkeszt<5. hogy koteless6ge

ezt is napvilagra ta>ni.

A HT 1080 Z gepr<5l megvan a magunk vele-

menye. J6 6s rossz v6lem6ny egyar£nt. Ol-

vashatt£k Vallat6nkat, olvashattak a geppel

kapcsolatos sz6valtast gy^rtb 6s bi'ral6 ko-

zott. Egy azonban t6ny, s ez nem k£pezheti

most mar vita t£rgy£t. Ez a mikrog6p van

jelen az iskolakban legnagyobb p6ld3ny-

sz^mban. Ezen a mikrog£pen tanulnak a dia-

kok. A BASIC programozasi tud3s£t ezen a

gepen prtibalja ki a kezdGk 6s halad6k leg-

sz6lesebb tabora. fgy hat orommel ..aldoz-

zuk" 6pp iskolakezd6s elStt megjelen6 mel-

lekletunk oldalainak nagyobb r6sz6t a HT
geppel kapcsolatos anyagoknak. A kovetke-

z6 oldalakon taleilhatri programok. cikkek

mindegyike HT-re. HT-r<5l k6szult. Van koz-

tuk praktikus seg6dlet. van koztiik hozzasz6-

I3s. kieg6szit6s lapunk kor£bbi sz^maiban

megjelent irasokhoz - s van koztuk nehany

program is. EzekrGI csak annyit: nem ,.vil£g-

megv3lt6" programok ezek. Nem is foltetle-

nu I olyanok. amiket erdemes csak ugy bepo-

tydgni. De 6ppen az a c6lunk. ma> eddigi sz£-

mainkban is 6szrevehett6k olvas4mk, hogy

mkabb olyan programokat tegyunk kozze\

amelyek valamilyen szempontb6l tanuls£go-

sak. Amelyekbfll a programozassal aktivan

foglalkoz6k elleshetnek egy-ket fogast. vagy

legalabbis otleteket menthetnek. £pp ez6rt

nagyon orulunk, oruln6nk, ha olvas6ink meg-

frnak tapasztalataikat. s6t az itt kozolt otletek

tovabbfejleszt6seit is.

£s m6g valami: termeszetesen e HT-domping

nem jelenti azt. hogy ezzel le akartunk tudm

valamit, s a kovetkezo" BIT-LET-ekben hat-

terbe szorul a HT-re k6szult programaj£nlat.

Tekintettel arra is. hogy olvas6ink jelent<5s

resze koz6piskolcis, ezutan is 6rvenyes a

szerkeszt<5i biztat^s: k6rjiik-va>juk a HT-vel

kapcsolatos frasokat. a HT-re irott programo-

kat.

0 S Ik M IT I
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A BIT- LET els6 szamaban 6rdekes iras jelent meg egy, a gyerekek
altal is konnyen elsajatithat6 programnyelvrfil, a LOGO-r6l. A cikk

szerzSje, Szekfu Andras ket tov^bbi cikkben ismertette a LOGO
magyarositott, Spectrum g6peken haszn6lhat6 valtozatat. (BIT-
LET 5. 6s 7.) Most egy olyan LOGO-vSltozatot ismertetunk, mely
a HT 1080 Z gepeken futtathat6.

A HT-LOGO tulajdonk6ppen egy BASIC-ben irt program, mely
a felhaszn6l6 altal beirt LOGO utasitasokat tarolja, ertelmezi 6s
vegrehajtja. PARANCS, TANULAS 6s SEGfT uzemmbdban mu-
kodik, az uzemm6d kezdobetujet a bal als6 sarokban kiirja a g6p.
A program betolt6se ut6n a RUN parancsra indul. Ha a bSvi'test

m6g nem hivtuk be, a program ezt megteszi (a 12294 cimtol), de
ekkor ujabb RUN-t kell adni. A kepernyon az emlitett (P) jelzes

(PARANCS) mellett egy < jel (cursor) jelenik meg, es a g6p
hangjelz6st ad. Ide, az utols6 sorba i'rhat6k be az utasitSsok. A kep-
ernyo jobb oldalan a HT-LOGO utasitask6szlet6t kulbn kiirja a

program, fgy 32 karakteres m6dban a bal oldali k6pen a grafika,

a jobb oldalin az utasitaskeszlet Iathat6. A PAGE gombbal egy-
szeruen lapozhatunk. PARANCS uzemmbdban a g6p a beirt

LOGO utasitasokat tarolja, majd a VEGE utasitas hatasara vegre-
hajtja. HT-LOGO programunk az al6bbi utasitasokat „6rti":

START parameter,; parameter,

Hat6s6ra a „teknoc" a k6t parameter altal meghatarozott pontra
I6p, orra vizszintesen jobbra mutat. A koordinatak megegyeznek a

BASIC SET utasit6sanak koordin6t6ival. A 32 karakteres kijelz6si

forma miatt azonban vigyazni kell. START utasitas nelkul a tekn6c
a bal fels6 sarokban kezdi a rajzol6st.

ELORE vSltozo
A tekn6c a valtozb pillanatnyi 6rteke altal meghatarozott szakai.t
el6re megy, nyoma kirajzolbdik a kepernyon. A valtozb helyett itt

es a tovabbiakban mindenhol parametert is hasznaThatunk.

JOBBRA v$ltoz6
A teknoc a valtozb 6ltal meghatarozott szoggel jobbra fordul.

A szoget fokban kell megadni.

BALRA valtozo
A teknoc a valtozb altal meghatarozott szoggel balra fordul.

UGRAS valtozo
A teknoc a valtozb 6ltal meghatarozott szakaszt el6re ugrik. Csak a

vegpont jelenik meg a k6perny6n.

TOROL
Beirhat6 a - (minusz) jellel is. Hatasara torlbdik a keperny6 6s a

teknoc a bal felsb sarokba kerul. Orra vizszintesen jobbra mutat.
Minden LOGO v6ltozb 6rt6ke nulla lesz, de az el6z6leg beirt el-

jarasok nem torlbdnek.

FELEJT
Beirhat6 (ha>om minuszjel) alakban is. HatSsa meg-
egyezik a TOROL hatasaval, de a beirt elja>6sok is torlbdnek.

ISMETLES valtozb
A teknoc a valtozb 6ltal meghatarozott alkalommal megism6tli az
ISMETLES 6s az ISMETLES VEGE kozti utasitasokat. Az ism6tl6sek

25 szinten egymasba agyazhatbk.

ISMETLES VEGE
Beirhatb ISM. VEGE 6s ISM VEGE alakban is. A megism6telendS
utasit6ssorozat v6g6t jelzi a teknbcnek.
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LEGYEN valtoz6 - kifejezes
A valtozb felveszi a kifejezes pillanatnyi 6rt6ket.

HA feltetel AKKOR utasitas

Ha a feltetel teljesul, akkora tekn6c v6grehajtja az AKKOR utan all6

utasit6st. Ha a feltetel nem teljesul, a tekn6c az AKKOR utan all6

utasitast nem veszi figyelembe 6s a kovetkezo utasitasnal folytatja

programj6t. A feltetel k6t, egym6ssal relaci6jellel osszekapcsolt

kifejezesbol allhat.

LEGYEN eljarasnev
A teknoc TANULAS modba kapcsol, 6s megjegyzi a tovabbi uta-

sit6sokat, melyek ezutan az eljar6sn6v segitsegevel egyetlen utasi-

t6skent barmikor meghivhat6k. A TANUl_AS-b6l a VEGE utasitassal

lehet PARANCS m6dba visszaterni.

VEGE
gomb egyszeri lenyom6saval is. PA-

beirt

I NEW LINE]Bei'rhat6 a

RANCS mbdban az utasitas hatasara a tekndc megkezdi
LOGO utasitasok v6grehajt6s6t. Kozben az uzemm6dot jelz6 rovi-

dit6s 6s a cursor eltunik a k6perny6r6l. Ha az utasitasok v6grehaj-

t6sa befejezodott, az elja>6sok kiv6tel6vel torlodnek az utasitasok,

majd ism6t megjelenik a (P) jelzes 6s a cursor.

TANULAS m6dban a teknoc befejezi a tanulast, 6s PARANCS
m6dba va^lt vissza.

SEGIT
Beirhat6 ? alakban is. Hat6s6ra a g6p SEGIT uzemmbdba kapcsol.

Tor I i a k6perny6t, 6s alaphelyzetbe 6llitja az bsszes v6ltoz6t. Ki-

irja az elso elj6ras nev6t, majd a Q] gomb minden egyes meg-
nyomasa ut6n a kovetkezdt. Az utols6 eljar6sn6v kiir6sa utan az

alabbi, csak SEGIT mbdban hasznalhato utasitasok adhat6k.

LISTA eljarasnev
Kilist6zza a megadott eljaras utasitasait. Minden utasitSs kiirat6sa-

hoz meg kell nyomm a Q] gombot. A lista v6g6n ujra kiir6dnak

az elja>3snevek.

TOROL eljarasnev
Torli a megadott eljarast a memoriabol, majd ujra kiirja az eljaras-

neveket.

JAVIT eljarasnev
Egyenkent kiirja a megadott eljaras utasitasait, melyek a kovetkezo-

keppen javithat6k:

C] Jelent6se: Csere. Az adott utasitas helyett masik irhat6 be.

T_ Jelent6se: Tories. Az adott utasitas torolheto.

J3j Jelentese: Beszuras. Az adott utasitas ele ujabb utasitas

irhat6 be.

[kJ vagy [7] Jelentese: Kovetkezo. Kiirja a kovetkezd utasitast.

Ha a javitas soran elertuk az adott elj6ras v6g6t, a g6p ujra

kiirja az elj6rasneveket.

HI vagy JT] Jelent6se: EI6z6. Kiirja az elozo utasitast.

PARANCS
Beirhatd ! alakban is. A tekndc visszavalt PARANCS modba.

Minden utasitast a j
NEW LINE! billentyu lenyomas^val kell

lezarni. Egy utasitas hossza legfeljebb 25 karakter lehet. A 26. karak-

tert a gep ugy 6rtelmezi, mintha a |NEW LINE) gombot nyom-

tuk volna meg az utasit6s v6g6n. Az utasitasokban tetsz6leges he-

lyen elSfordulhat ures karakter (space), a g6p nem veszi figyelembe

6ket, csupan az utasitas hossz6nak meghatarozasan6l szamitanak.

Igy peld6ul az ELORE35, az ELORE 35 sot m6g az ELO RE 3 5

utasitasok is ugyanazt jelentik.

Az utasitasokban el6fordulo parameterek pozitiv szamkonstansok

lehetnek, melyeket a BASIC szabalyai szerint irhatunk be. A valtoz6

a HT-LOGO-ban az ABC valamelyik nagybetuje lehet. A kifejez6s

konstansokb6l 6s v6ltoz6kb6l 6pulhet fel a n6gy alapr.iuvelet es a

hatvanyozas segits6g6vel a BASIC-ben megszokott szab6lyok

szerint.

A LOGO egyik legvonzbbb sajatossSga, hogy az egyszer ma>
megtanult eljarasokra tetsz6leges alkalommal, csup6n az eljar6sn6v

beir6s6val hivatkozhatunk. Az eljar6snevet a g6p utasit2sk6nt 6rtel-

mezi, es v6grehajtja az igy megadott eljaras utasitasait. Azelj6r6sok

200 szinten egym^sba agyazhatbk. Az eljar6sok nev6t az elja>6s

defini6l6sakor a felhasznaT6 valaszthatja meg. Az elja>6sn6v tetszS-

leges alfanumerikus karaktersorozat lehet de ugyelni kell arra,

hogy az ures karaktereket a g6p itt sem veszi figyelembe. Ha olyan

eljarast pr6balunk meghivni, melyet m6g nem definiaTtunk, a g6p
kijelzi a hib6t 6s PARANCS m6dba valt.

N6h6ny HT-LOGO program listcijat kozreadva szeretn6nk be-

mutatm a LOGO Iehet6s6geit. Akiket a fent ismertetett program

komolyabban 6rdekel, azoknak a hozz6m eljuttatott kazett6j6ra

a programot szivesen atm6solom:

Zatonyi Sindor (Cim: Eg6szs6gugyi Szakkozttpiskola is Gim-
nullum. 5600 BSkSscsaba, Gyulai ut 55.)

A BIT-LET februan szamaval kezd<5d6en tobb cikk foglalkozott a

HT 1080 Z programtarolasaval kapcsolatos k6rdesekkel. (lasd

Sorvezet6) Ezek sorat szeretn6nk folytatni, rem6lhet6leg sokak altal

hasznosithato inform^cidkkal

A korabbi cikkek alapi6n Iathat6. hogy a 1 28-255 kozti k6doknak
kettfis szerepe van: egyr6szt grafikus karakterek, masr6szt kulcs-

szavak k6d)ai. Ennek kulonvalasztasa a kovetkez6k6ppen lehet-

s6ges:

-Ha valamilyen m6don a 15360-16383 (dec.) mem6natarto-
manyba kerulnek. a k6perny6n grafikus karaktereket I6tunk (pi.

PRINT utasitassal a k6perny<5re irjuk <5ket).

- Ha a BASIC rendszer barmilyen okb6l megprobalja 6rtelmezni

6ket. kulcsszbt jelentenek (ez tortenik akkor is. ha a LIST parancs

hatasara ilyet talal; m6g stringkonstansban. idez6jelek kbzott is

kulcsszot ir ki).

Ezek el6rebocsatasa ut6n azokkal a stnngkonstansokkal fogunk

foglalkozni. amelyek grafikus karaktereket tartalmaznak EI6szor is

nehany el(5nyuk:

-Az abrak l6trehozasa SET. RESET utasitassal 4-5-szor lassubb,

mint PRINT-tel lehetne.

-A CHR$ fuggv6ny sokszon meghivasa szinten rengeteg id6vesz-

teseggel j^r.

Lathatjuk tehat. hogy el6re rogzitett abr^kat mmdenk6pp 6rdemes

strmgkonstansokb6l osszeailitam. (Gondoljunk arra. hogy nagy-

felbontasu grafikaval rendelkez6 gepen sem pontonk6nt rakjuk

ossze az alfanumerikus karaktereket. ba> ez elvileg Iehets6ges.)

Ilyen konstansokat tartalmaz6 programok irasa nagy vonalakban

a kovetkezo Iep6sekb6l allhat.

1. A program megtervezese.
2. A gepbe val6 beirasa, de a ki'v6nt grafikus karakterek hely6re

azonos sz6mu mas. de ismert k6du (pi. betukoz^20 hex. pont=2E
hex) karaktert irunk.

3. A program - Iehet5s6gekhez kepest min6l teljesebb - belov6se

4. A grafikus karakterek elhelyezese a programban
5. A program v^gso beldvdse.
A 3. 16p6s beiktatasa azert szuks6ges. mert a ..grafikus" sorok kes6bb

NEM EDITALHAT6K, mert eg6szen mas kerul vissza egy esetle-

ges javitas hat^s^ra. Eippen ez6rt c6lszeru. ha ezekbe a sorokba mas

tipusu utasitast nem is irunk.

Termeszetesen a gondot a 4. I6p6s elv6gz6se okozza, ez6rt ezt

reszletesen leirjuk.

EI6szor is meg kell keresni a karakterek hely6t a mem6ri6ban. Ezt a

BIT-LET 5. sz6maban megjelent cikk alapjan a g6pi k6du monitor

(SYSTEM /12710) segits6g6vel meg is tehetn6nk. Ez igy egy-

r6szt hosszadalmas lehet. m^sr6szt a programkezdet csak az alap-

BASIC-n6l van a 42E9 hex helyen; diszkb6vft6s vagy b6rmilyen

mas BASIC-b<5vit6s eset6n m6shol van. A kivant sor kikeres6sfit a

kovetkez6. egysoros programocskaval v6geztethetjuk: (A sorszam

1 helyett lehet mas. alkalmas sorszam is. Ezt azonban c6lszeru a

..nagy" program els6 sora el6 beirni. A g6p elfogad 0 sorszamu

sort is.)

1 INPUT S:B=PEEK(16548) + 256 PEEK(1 6549) + 2:FOR A=—

1

TO S— 1: C=B:B=PEEK(C—2) + 256 PEEK(C— 1) + 2:A=PEEK
(C) + 256*PEEK(C+1): NEXT A:STOP
Ennek hasznalatanal a kovetkez6kre kell ugyelni:

- Az osszes valtoz6 egyszeres pontossagu. vai6s tipusu legyen

- A RUN parancs beirasa ut6n megjelen<5 k6rd6jelre val6ban Ietez6

sorszamot adjunk meg. egy6bk6nt hibas eredm6nyt ad. (A sor

rovidsegere torekedtunk, nem pedig a hibak kiszur6s6re.)

Helyes keres6s eset6n a C v3ltoz6 tartalma megadja az S sorszamu

sor hely6t a membriaban (A sorszam alacsonyabb helyi6rt6ku

byte-jara mutat. Id. BIT-LET 5.)

Ebb6l a sorb6l az is kiderul. hogy a rendszer a program kezdet6nek

hely6t a 16548 6s 16549 (dec.) byte-okban tartja szamon.

Tehat C tartalmat valtsuk at hexadecimalis alakra. 6s most mar

meghivhatjuk-a g6pi k6du momtort. A soron belul a ..D" utasitassal
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(6s a BIT-LET 7. sz6manak 29. oldalan megjelent tabl£zat segits6g6-

vel) konnyen megtalalhatjuk a keresett helyeket. majd az ,.M" uta-

sitassal befrjuk a kfv6nt karakter hexadecim6lis k6dj6t. Ezeket a 16-

p6seket 6rtelemszeruen elv6gezzuk minden karakterre. Ha a karak-

terek szabalyos rendben vannak, akkor az elhelyez6sre tovabbi
segedprogramot irhatunk, de ezzel itt most nem foglalkozunk, mert

ez nagym6rt6kben fugg a szab3lyoss6gt6l.

Ha ezeket elvegeztuk. I6nyeg6ben keszen vagyunk. folytat6dhat a

belov6s. Ne felejtsuk el a segedprogramot kitordlni. 6s azt. hogy
ezek a sorok tobbe nem editalhatok!

V6gul m6g k6t megjegyz6s:
1. Ne lep<5djunk meg azon. hogy ha listaz6skor ezekben a sorokban
latszblag oda nem va!6 kulcsszavak jelennek meg (Id. a cikk elejet!)

2. Ezek a karakterek mindig idez<5jelek kozott legyenek, meg DATA
utasftasban is. egy6bk6nt kellemetlen 6lm6nyemk lehetnek (SN
ERROR, stb.)

Hal&sz Peter
egyetemi hallg. BME

SfCSEL
Sokat vitatkoztunk barataimmal, hogy lehet-e BASIC nyelven gyors

jatekprogramot irni. Ennek eldont6s6re k6szitettem ezt a j6t6kot.

A program 1983 nyaran Z6nkan k6szult az uttor6taborban, az ott

udul<5 uttor<5k nagy oromere.
A program BASIC nyelven fut. de azert van benne egy kis csala-

fmtasag is. Ezek azok. ami miatt ugy 6rzem, helye van az OTLET
ujsagban.

A k6perny6" egy sipalyat abrazol. az akadalyokat a gep mozgatja.

a si'z6t pedig a jatekos. A sfz<5 a keperny<5n all. a hatt6r mozog md-

gotte felfe!6. (gy az a latszat, hogy a siz<5 jon Iefel6 a lejt<5n. A sfz6t

a < gombbal balra, a > gombbal pedig jobbra lehet mozgatni.

A palyat k6t oldalt vonal zarja le. alulrol pedig akadalyok I6pnek be.

amelyeket ki kell kerulni. Akar a fallal, aka> egy akadallyal tort6n<5

utkozes hiba. Ekkor megall a jat6k, 6s az utkoz6s hely6t villog6

pont jelzi. Rovid \66 utan a jat6k onnan folytatddik. ahol az utkoz6s

tort6nt. Osszesen 9-szer lehet utkozni, ezutan a j3t6knak v6ge van.

V6ge van akkor is. ha egy j6t6kos 1000 „m6tert" tud kevesebb mint

kilenc utkoz6ssel megtenni. Ekkor a g6p gratulal a jat6kosnak. Ezt

az6rt tettem bele a programba. mert alapvet<5en hibasnak tartom az

olyan jat6kprogramot. ahol a j6t6kos csak veszfthet. Ezzel elkerul-

het6\ hogy a jat6kost a siker6lm6ny rem6ny6ben ujabb 6s ujabb

pr6b6lkoz6sra sarkallja. 6s ne tudja abbahagyni a jat6kot.

A programban sok olyan fog6s van. amely gyorsitja a BASIC fut6-

sat. Ezek a gyorsftasok a kovetkez6ek:

- ahol csak lehet. eg6sz szamokat haszn6ljunk.
- a leggyakrabban haszn6lt valtoz6t definialjuk el6szor (ekkor ezt

a v6ltoz6t a tabl£zat ele]6re teszi a BASIC, fgy a futas kozben
hamarabb talalja meg)

- a PRINT TAB helyett hasznaljuk a PRINT /» utasitast. ez sokkal

gyorsabb
- ne hasznaljunk konstansokat. helyette tegyuk be ezeket valamilyen

valtoz6ba. (Ezt a fogast a program jobb attekinthet<5s6ge 6rdek6-

ben nem alkalmaztam.)

Ezek a fogasok sok BASIC-ben 6rv6nyesek. A kovetkez<3k csak a

HT 1 080 Z 6s a TRS 80 g6pekre igazak:

- annak 6rdek6ben. hogy a sizo" mozgatasa 6s az akadalyok mozg6sa
ne h6traltassa egymast. kulon m6dszert alkalmaztam. s a k6perny<5t

direkt modon kezelem. (Err<5l ma> jelent meg cikk az OTLET-ben.)
Az akadalyokat az a hatas mozgatja, hogy ha a k6perny(5 utols6

pozfci6j6ba frok. akkor a teljes k6perny6 egy sorral feljebb ugrik.

Ez6rt lehetett gyors jat6kprogramot irni, hiszen fgy azt lehet mondani.

hogy g6pi kodu program mozgatja a figur6kat. Ez a 90. sorban tor-

t6nik.

- az INKEY rutin helyett a klaviaturat is PEEK utasitassal 6rem el.

(Err<5l is jelent meg mar cikk.) Err<5l teh6t nem kfv6nok semmi r6sz-

leteset irni. Van valami, ami azonban m6g nem jelent meg egyik

ujsagban sem. Ez pedig az, hogy a program sehol sem haszn£lja az

eredeti BASIC klaviatura rutmt. tehat ki lehet tiltani. Ezzel jelent(5sen

1C
2C
3C

4C
5C
oC
65
7l

ES A J ATEKSZA6ALY'

-CEL-CEL-CEL"; :L=

CLEAP:DEFINTA-Z:CLS
PRI.NT:PRINT"I0E IRhATO BE A HASZNALATI UTASITAS

I FPEEK(14432X>1THEN3Q
CLS:P = 1 59 0C:N =100:L = 9: F0RL= 20.T.C 1 2 0: FCRR =«TC9

IFFEEK(14363) :=6hTHENP = P+1:G0T0c:>
IFPEEK(14363)=16THENP=P-1
IFPEEKP<>32ThENGOSUB50C
POKEP/4 2: IFRNDCNXLTh ENPR IN T£ 96 0+ RN D ( 59 )/

M *#^#";

IFL = 119THENPRlNT2 960, M CEL-CEL-C£L-CEL-CcL M
; : P I NT 5)1 00 4^" C EL - C EL

L+1 :R=4:N=32767
9C PRINT31023/ M

!

!

M
; :NEXTR,L

1C0 FCRI=CTC5:PRINTSI535, M GRATLLALCK, GY0ZTEL !
" ; : F OR <* 0T 08 0 : N E XT K : PR I K T S 53 5 , ST R I NG S

(19/ M " )/ :F0R<=0T050:NEXTK/I: CLEAR: G0TC2C

5CC FCkI=CTC5;P0KEP,25 5: FCRK=CT0 5C : NEXTK : F pKEP / 32 : F0 RK=CTC5C : N EXTK,I
510 I F P < = 1 5872THENP=«>-»1

520 IFP>=1 5935THcNP=P-1
533 U= U-1 : IFU>GTHENRcTURN
5-.0 PRI^Ti450/STRING$(19 (p,

,, M
) : P 0 I Ni <*t Ox " T UL SOKAT UTKOZTEL, EZERT K I E ST EL A JATEKBOL";

55 0 PRINTa532,"EDDlG ,, (L-2C)*1C M r'E7ERT TETTEL ¥ EG" : C L EA R : FC RI = C T0 1 C 0C : K E X TI : G OT 02 0
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gyorsul a program, mivel a BASIC minden egyes utasitSs utcin vegig-
nezi az osszes billentyut. s ez igen sok id<5t vesz igenybe. A kitiltast

a kovetkez<5 utasft£ssal lehet elerni. POKE 16406.82 FIGYELEM!
Ezt az utasi'tci st csak programb6l lehet kiadni. mert ezut£n ma> semmi
utasft£st nem fogad a BASIC a klaviaturabol. tehat a programot sem
tudjuk elinditani. (Megjegyzem, a BREAK gombot sem fogadja el.

Titkosit^si lehetfiseg.) Ezzel ellentetes hatSsu a POKE 16406.227.
Ezzel ismet mukod<5k6pes a klaviatura. Ezt a keT utasi't£st celszeru a

program elejere es vegere beillesztem. A program ezen kfvul peldct
mutat arra is. hogyan lehfjt villog6 karaktert vagy szoveget letre-

hozni.

Remelem. sok tanulsaggal szolgal ez a kis program es kellemes
perceket okoz azoknak. akik vallaljSk e nehany sor begepeleset a

gepbe. Kellemes id<5toltes.t ki'vSn:

Trager Gabor

1 % |

mi" M

Sokszor alkalmazzuk olyan helyzetben a

szamitbgepet. hogy sok embernek kell la"t-

ma mit tortenik. el kell olvasma a kepernyfin
megjelen<3 inform£ci6kat. Amikor az egesz
oszt£lyban latszama kell a feladat megold£-
s£nak vagy valamilyen osszejovetel (pi.

verseny) resztvev6it akarjuk koszonteni.
nem hasznalhatjuk a kozismerten apr6
..HT betuket". Ehhez nyujt nemi segitseget
programom, amely 5 sorban. soronkent
16 db betut rajzol ki. A betuk grafikus ka-
rakterekb<5l vannak felepitve. A program
jelenlegi form£jaban nem sokra j6. ink£bb
nagyobb programokhoz szubrutinkent
haszn£lhat6. (Ilyenkor csak az 50-21 0-es
soroknak kell a szubrutinban lennie. A ki-

irando szoveg az A$ va^tozbban van).
A program nem ismer kulon ekezetes betu-
ket. (tekmtettel a regebbi HT-kra) azokat
az angol ABC megfelelo" betiije uta'n elhe-
lyezett jellel fehet kifrni. Egy hosszu ekezet;

(aposztrof) pi: A = A" £=E"
k6t rovid ekezet: . (kettfispont) pi.: 0 = 0:
U = U:

ket hosszu ekezet: ; (pontosvessz6) pi.:

6 = 0; 0 = U;

A program ismeri ezen kfvul a sz£mjegye-
ket (0-9). a kbt<5jelet (mfnuszjel). a fel-

kialttijelet, vessz(5t es a ponlot. (Ha a szo-
vegben vessz<5t is ki akarunk frni. ugy az
50-es sor INPUT-ja>a a szoveget idez<5-

jelben irjuk. maskulonben a vesszG ut£m
resz nem veszi figyelembe!) A beirt szo-
vegb6l vezereihetjuk a negjelenest is.

A / (per)jelre uj sort kezd. a t (hatv^ny)
;elre torli a keperny6t 6s a + jelre kb.

2 mp-et va"rakozik.

A mukodeser<5l annyit. hogy a 220-250
DATA sorokban vannak a karakterek. 6s
azokat a bei'rt jelek ASCII. k6dja szerint ke-

resi meg. A betuket PRINT m utasit^ssal

viszi a kepernyflre. Ha azt akarjuk. hogy a

program negativ (inverz) betuket irjon.

BETU RAJZOLO

akkor a 40-es sor B(C,E) = D + 127 utasi-

tAsdt B(C.E) = 192—D-re csereljuk. <§s

minden CLS helyett szinezzuk be az egesz
kepernyflt (FOR X = 15360 TO 16383
:POKE X.191 .NEXT X)
Kozreadja:

Loitereg Andre's

5 FECI: LEITEREG ANDRAS S3ENTENDRE - 1984. VI. 26.
10 CLEAR 1000:OEFINTA..B,C,D,E.S.O:Dir! A ( 69 > , B ( 45 , 7 > : CLS : PRINTS18*64 • 25 , "VAR J , DC
LGOZQfl 1 •'

20 A < 1 > - 3 7 : A ( 2 > 38 : A < 8 > - 42: A < 27 ) - 43 : A < 23 ) ='t 4 I A < 60 > *46
30 FOR C*12 TO 16:Rr.A0 D:A(C) D:NEXT C:F0R C«27 TO 36 Z A ( C- 10 ) - C : NEXT C
4€f FOR r>l TO 2fe:AC£*33)^:N£XT C:F0R C==l TO AA:F0R El TO 6 : READ D:B(C ? E)=D+127
:next e c

50 PRIMT(<»15*6^»"": :INPUT"A KIIRANDO S7.0UEG : "
: Ai :CLS:S-0:O^-4 : IF a$- m " THEN 50

6^ FOR C=-l TO LFN( A$ ) :Bt : nit)$ ( A$ .C . 1 ) :D- A( ASC<Bt ) -31 >

70 IT 0*8 THEN 3 30
80 IT IK«4I THEN Sri l:G0SUB 190 ELGE SM^0
90 T F 0>-/»5 THEN !40
1.00 ON ERROR GOTO 210
110 FOR E^-l TO 3:PRINTG<S*Sft>*6'«*U>C"l,CHR$<B<D,E> ) ::HEXT E
120 IF Sfl-1 THEN SM = 2:F0R E 4 TO 6 : PRINT0 ( S+3P1 ) *6A f0+E-A . CHR* ( B ( 0 . E ) ) ; INEXT E
130 vr.-T C:dOTf) 50
1m0 ON D~44 GOTO 160.170,180
150 GOTO 130
160 0 -4:S-G->3:IF $>i2 THEN S-0:FOR E-0 TO 660:NEXT r:CLS:G0T0 130 ELSE GOTO 130

170 S*9?Q» 4:CLG:GOT0 130
180 FOR E^0 TO 660:NEXT E:G0T0 130
190 0 0-»4:IF O>60 THEN 0" :8:S- S-i 3 : IF S>12 THEN G^-0:FOR F. =0 TO 660:NEXT E:CLS
200 RETURIN
210 Qn0:RESUME
220 DATA 47,39,48,41 ,45, 57, 16, 53 ,16 ,4, 16,64 > 52,26, 16, 13,7, 63, A, 10, 12, 13,7 .64 ,4,

«

2,16,13,7,64,52 .20 16,13,13 64,52.28, 1 6, 1 , 1 ,63 . 4 , 52 r 12 , 13 . 1 5 . 64 . <»9 .64 , 16, 1 , 16, 1 >

64,1,1 ,16.1 ,4,4, 64, 10,13, e, 64, 57, 8, 16,3, 14, 64,1 ,1,16,13,13,64 .37,47,16.1 .11
230 DATA 6-',, 37, 43, 16, 1,12, 63, 4 .62,12, 13, 8..64, 52, 26, 16, 1 , 1 ,63 , 4 ,62, 12, 15 . 10,64, 52
, 26 , 1 6 , 3 . 1 3 , 47 , 52 , 1 3 , 9 . 1 3 , 8 , 4 . 64 , 4 , 3 , 1 6 , 1 , 64 . 1 . 64 , 1 2 , 1 3 , 8 , 64 , 1 , 27 , 3 , 7 , 1 , 64 , 33 , 43
,16,2,12, 10,49.7,7.1 ,10,10,49,7,1, 16,1,4,52,8,15,13,13
740 DATA 63,28,62,12,13,8,33,47,22,3 ,11 .6,7,52,14,15,14,13,36,52,30,13.13,8.25,3
4,17,4,12,8,64,52,28,13,13.3,63,52,18,12,13,8,8,36,32,1 ,16.1 ,47,52,30,12, 3 1.8, 4'

,32 62,9,13,8,3,1,1,1,1,1,1.64.1.1.13,1.1,1,1,1.45, 1,49,49,49.1,1,1 .1,1,1 .1.13
250 DATA 1,1 ..1.5,2.! ,1,1,9.5,13,1,1,1,9,2,7,1,1,1
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Sok koz6piskolaban van - a r6gi mellett - ujabb kiadasu HT g6p.
A k6t tipus magnetofonja nem egyezik meg. A r6gin a szalagsz6m-

Ial6 a bal oldali orsoroi kapta a hajt6st. az ujon a jobb oldalir6l, tov6b-

ba" a szamkerekek 6s az ors6 kozti att6tel is megvaltozott. Ez6rt

gyorscs6v6lo' uzemben hosszadaimas kikeresni a r6gi g6p szamlal6ja

szerint bejelolt programot az uj g6pen 6s viszont.

Egy kis kinematika segi'ts6g6vel megkaphatjuk a k6l g6p szcimlal6-

allasa kozti kapcsolatot.

T6telezzuk fol. hogy a szamlal6t akkor null6ztuk. amikor a kazetta-

ban lev<5 szalag teljesen a bal oldali (fogy6) ors6n volt. C60-as
kazetta eset6n a kovetkez6 jellemz6 adatokkal szamolhatunk:

szalaghossz: I
= 88 m

uresorsc5 £tm6r<5: d = 21 mm
a teleorsb 6tm6r6je: D = 48 mm
a sz6ml6l6 allasa teljes atcs6v6l6s ut6n:

r6gi k6sziil6kn6l: M = 460
uj k6szuleknel: N=420
A kazettaorso fordulatainak sz6ma a teljes atcs6v6l6s utan:

2-1
nQ m ob 824 fordulat

*.(D + d)

A szalag vastags6ga:

D-d

400

Az ors6 6s a sz6mker6k kozt

I6kn6l:

M(REGI)— — -t < « < i >
200 300 WO

attetel a r6gebbi. ill. az ujabb k6szu-

n0
= = 179

M
ili.

no
j - — = 1.96

N

A bal (m) 6s a jobb oldali (n) ors6 forduiatai kozti kapcsolat az

atcs6v6!t szalaghossz azonossSga alapj6n.:

m • d — m 2 - h = n • d - n 2
« h

A fonti egyenletb<5l:

Mivel m = i • M 6s n

d

2Th

N. ez6rt

N = —
I

i \ 2 D d— + M-i 2.M 2

hj h 2-h

Ide beirva a kor6bban kisz6m(tott 6rt6keket. az ujabb (N) 6s a

r6gebbi (M) g6p szamlal6janak allasa kozti kapcsolatra a kovetkez<5t

kapjuk (C60-as kazett6ra !)

:

N = f\ .037 . 1 0 5 + 1 340 • M -0.834 - M 2 - 322

Ha pi. M = 20. akkor N = 39. (A szalag elej6n az ujabb g6p sz6ml6l6ja

a r6ginek kb. a k6tszeres6t mutatja. de ez csak a szalag elej6n 6r-

v6nyes!)
£rt6kt6blazatot k6szftve a g6ppel 6s ez alapj^n M fuggv6ny6ben
Sbrazolva N-t. a kapott grafikonr6l - ha az el6g nagy - kiel6git6

pontossciggal olvashatjuk le a szaml6l66U6sok kozti kapcsolatot.

B. M.
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F08X-M file-kezelorendszer

Az F08X-M egy altalanos celu. file- 6s re-

kordkezelesi szolgaltatasokat nyujt6 prog-

ramcsomag. Az egyes szolgaltatasokat meg-
val6sit6 eljarasok nem 6nall6an futtathat6

programok, hanem az oket haszn5l6 felhasz-

nal6i programokhoz hozzaszerkeszthetdk. Az
F08X-M tehat mentesiti a felhasznal6i prog-

ramok ir6it att6l, hogy a programjukhoz sziik-

seges file-kezel6seket maguknak kelljen

megirni 6s a programba beepiteni.

<\z F08X-M rendszert tehat olyan felhasz-

r»3l6i programk6szit5knek ajanljuk, akiknek
- programjuk elk6szi't6s6hez - tobb6-kev6sb6
bonyolult file- 6s rekordkezelesekre van
sziiks6guk.

felhasznAlasi lehetOs£gek

Az F08X-M rendszer \6\ hasznalhat6:

• adatbaziskezelo rendszerekhez

• informaci6-nyilvantart6 programokhoz

• adatvisszakereso programokhoz

• raktarkezelo rendszerekhez stb.

Altalanos jellemzok

Az F08X- M szekvencialis, relativ es indexelt

szervezesu file-ok kezel6sere alkalmas. A re-

kordok fix, de tetszSlegesen megvaiasztott

hosszusaguak lehetnek (a rekord hossza
3-256 kozott lehet). Szekvencialis file-szer-

vezes eseten az F08X-M tamogatja a valtoz6

hosszusagu rekordform^tumot is.

Lehetoseg van mindazokra a szokasos file- es

rekordmuveletekre, amelyek az osszes file-

kezelo rendszerekben megtaiaihatbk. Ezek:

• file megnyitasa, lezarasa

• rekordok olvasasa

• uj rekordok frasa a file-ba

• rekordok tbrlese (szekvencialis file eseten

tiltott!)

• rekordok m6dositasa

Az F08X-M tetszoleges file-szervez6sben -

mind olvasasi, mind ircisi muveletek eseten -

timogatja a rekordok szekvencialis (egymas
ut^ni) ele>eset.

TetszSleges szervezesu file eset6n (szekven-

cialis file eseten is !) lehetoseg van a rekordok

random eleresere, a kovetkezS m6don:

• szekvencialis file eseten az F08X-M
a rekord irSsa soran minden rekordhoz

letrehoz egy egy6rtelmu azonosi'tbt. Ez a

,,rekordcim", amely valtozatlan marad a

file eg6sz elete soran. A felhasznalb a re-

kord l6trehozcisa soran a „rekordcim"

azonosit6t beolvashatja valamelyik sajat

valtozbjaba, sot akar egy kulon file-ban is

ta>olhatja. KesSbbi feldolgozas soran 4xe-

kord igen gyorsan el6rheto az elmentett

,,rekordcim" szerint. Igy a felhasznalb a

szekvencialis file-janak feldolgozasahoz

kulonbozo ,,kiindul6pontokat" valaszthat,

amelyek ,,rekordcimeit" el6z6leg elmen-

tette, majd a kivant kiindu!6pontot random
mbdon el6rve. innen kezdheti a file szek-

vencialis feldolgozasa^

• relativ szervezesu file eseten az

F08X-M a rekordoknak egyertelmu sor-

szamot ad. A rekordok random m6don e

sorsz^m szerint erhetSk el,

• indexelt szervezesu file eseten a rekor-

dok kulcs" szerint 6rhetSk el random
m6don (I. a kovetkezo szakaszt).

Az F08X-M az indexelt szervezesu file-okhoz

egy elsodleges 6slegfeljebb n6gy masodlagos

kulcs szerinti hozzaf6r6st tesz Iehet6ve. A kul-

csokat a file letrehozasa soran a kulcs hosz-

szanak 6s a rekordon beluli hely6nek meg-
adasaval kell definialni. A file-nak lehet tobb

rekordja is, amelyeknek valamelyik definialt

kulcsa azonos 6rteku. A file-hoz, b^rmelyik

definialt kulcs szerinti, szekvencialis, ill. ran-

dom el6r6s biztositott. Rekordok modositSsa

soran az F08X-M automatikusan mbdositja

az osszes kulcstablazatot, tehat a felhasz-

naibi programnak ezzel nem kell tbrodnie.

Egy file megnyithat6 csak olvasasra is. Ez

esetben az F08X-M minden olyan szolgSlta-

t^shi'vast visszautasit, amely valtoztatna" a

file-t.

A file-ok - csak olvasasra - tobbszorosen is

megnyithat6k. My m6don egy file-t egyidoben

tobb felhasznaloi program is olvashat (ter-

meszetesen, ha erre a programkornyezetlehe-

tos6get ad).

Az F08X-M tamogatja a file-ok val6di meg-
osztott (shared) kezel6s6t is. Ez esetben a

file-okat tobb felhaszn£l6 egymassal p^rhu-

zamosan irhatja-olvashatja. Ekkor azonban a

rekordok szekvencialis (pointeres) eleresere

nines m6d. Ez a korlatozas azonban idolege-

sen feloldhat6 a file lock-unlock mechaniz-

mus alkalmazasaval.

Tetszoleges szervezesu file-hoz l6trehoz es

karbantart egy 32 byte-os inform^cibs puf-

fert. a ,,userhead"-et. Ez a puffer a file rekord-

jaitbl fuggetlen, kulon F08X-M szolgaltata-

sokkal m6dosithat6 6s olvashat6. Ebben a fel-

hasznaid statisztikai adatokat, „rekord cime-

ket", m^s file-okra vonatkoz6 informacibkat,

afilefeldolgozottsagiailapotat stb. tarolhat.

Segitseget ad munkafile letrehozasahoz.

Adott, tetszSleges szervezesu file-hoz I6tre-

hozhatb egy szekvencialis segedfile, amely-

nek rekordhossza azonos az adott file rekord-

hosszaval. A szolgaitatas hasznoi lehet pi.

akkor, amikor egy file-b6l rekordokat kell

kivaiogatni 6s azokat tovabbi feldolgozas

celjab6l tarolni.

Tamogatast nyujt nagy file-ok kisebb egys6-

gekre, kotetekre val6 sz6tosztasahoz. Az ily-
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m6don l6trehozott file egyes kbteteit lehet

kulon-kulon, egyszeru file-kent kezelni, de
lehetbseg nyllik az egesz file egy egys6gk6nt
valb kezel6s6re is. Ez esetben a file-t tobb-
kbtetes file-kent kell megnyitni. Az egyes
kbtetek lehetnek - de nem szuksegk6ppen
vannak - azonos lemezen. Az F08X-M nem
koveteli meg azt sem, hogy a file feldolgozasa
kozben az osszes kotet egyszerre bentlegyen
a rendszerben, hanem megengedi 6s tSmo-
gatja a lemezvaltSsokat.

Az F08X-M altal letrehozott file-okra korla-

tozcis nelkiil hasznalhatbk az M08X vagy
a PROPER 8 szemelyi szSmit6g6p oper^cibs
rendszer alatt kiadott parancsai (PIP, ERA,
STAT stb.). fgy tehat az F08X-M file-ok

m3solhatbk a PIP paranccsal, tbrblhetbk
ERA-val, neveik megjelennek a directory-

ban 6s lekerdezhetok DIR-rel stb.

utility csomagon keresztul vehetb igenybe.
A utility programok - ellent6tben az FOoX-M
procedurakkal - bn^llban futtathatb prog-
ramok, amelyek interaktiv m6don a szemelyi
szcimit6g6p termination keresztul a felhasz-

nSlbval kbzvetlenul erintkeznek.

A utility programok legnagyobb resze hozzS-
f6rhetb a felhaszn6lbi programhoz hozzi-
szerkesztheto valtozatban is. Ezek - a file -

kezelbhbz hasonlban - nem bnallban futtat-

hatb programok, hanem az egyes utility szol-

galtatcisok ,,magjat" tartalmazz6k, Iehet6s6get
adva a felhaszn6lbi program irbj^nak arra,

hogy a felhasznSlbvaf valb kapcsolattartast

(dialbgusok stb.) a feladat igenyei szerint

irja meg (vagy esetleg el is hagyhassa).

Az igenybe veheto utility programok a kb-
vetkezdk:

I F-SORT tobbkbtetes file mSsodlagos
kulcs szerinti teljes (nemcsak kbtetenkenti)

rendez6set vegzi.

(A program opcionalisan vasa>olhatb meg)

HARDVER,
ILL. SZOFTVER KORNYEZET

Az F08X-M rendszer az M08X vagy a

PROPER-8 professzionSlis szemelyi szamitb-
gepeken mukodik PR0P0S-8, ill. a CP/M-
mel kompatibilis operacibs rendszer alatt.

Leggazdascigosabban PASCAL nyelvu fel-

hasznalbi programokhoz hasznalhatb (az
F08X-M maga is PASCAL-ban k6szult),

de egyszeru interface-programok megirSsSval
mas programnyelvekhez is illesztheto.

UTILITY PROGRAMCSOMAG

Nehany, ritkSbban hasznalt vagy nagy ta>-

kapacitas ig6nyu szolgaltatSs az F08X-M

• F-CREATE egy (nem tobbkbtetes) file-

nak, ill. egy file-kbtetnek a definiSlasat

vegzi,

• F-MULTIC ma> !6trehozott file-kbtetek
osszefGz6s6t vegzi egyetlen tobbkbtetes
file-la,

• F-POPULATE egy indexelt file-t tblt fel

kezdeti rekordokkal. A program olyan fel-

hasznalcisokhoz aj6nlhato, ahol az uzem-
szeru mukbd6s elott nagyszSmu adatot
kell megadni. P6ld3ul egy raktarkezelo
programrendszer hasznalata elott a raktar-

file-okat fel kell tblteni a raktar adataival.

A felhasznatb intezkedhet arrbl is, hogy az
indext6blazatokban maradjanak ures terule-
tek a k6sobbi, uzemszeru rekordbeirasok
sz^mara.

,

(A program opcionalisan vasarolhatb meg)

• F-COMPRESS Ha egy indexelt file-ba

az uzemszeru mukbd6s sorSn sok uj rekord
kerul, a file kezel6se lelassulhat, mert az
indextablSzatok kitbltbtts6ge egyre jobban
elterhet az optimalistbl. Hosszu mukbd6s
ut2n az is elbfordulhat, hogy az index-
tablSzatok egyike-masika betelik 6s a file

kezelhetetlenn6 vatik. F-COMPRESS ugy
szervezi at a file-t, hogy az indextablazatok
ism6t egyenletes kitblt6suek legyenek es
ism6t legyen hely tovabbi rekordbeilleszte-

sek szama>a.

(A program opcionalisan vasarolhatb meg)

• F-RESTORE a file megserulese, aram-
kimarad6s stb. esetben hasznSlhatb. Felt6-
telezve, hogy az adatterulet nem s6rult

meg, a utility az indexteruletet ujra fel6pi'ti.

(A program opcionalisan vSsa>olhatb meg)

Az SZKI a programterme'keirdl
a Magyar Elektronika cfmu lapban is

rendszeresen jelemet meg ismertetdket!
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Most egy korabbi peldank m6dosftasaval szemleltetjuk az INC HL muj
kodeset. Vegyuk alapul a kovetkezfl assembler programot:
LD HL, kep

LD A. k6d
LD (HL). A
RET
Ha "kep" a display (kepernyS) memtiria egy helyenek cfme, "k6d"
pedig egy keperny<5n megjelenfthettf jel k6dja. akkor programunk a
"kep" cfmre teszi a "k6d" jelet. vagyis megfelel a POKE k6p,
kdd BASIC utasftasnak. Ha most a fenti helyett a

LD HL. kep
LD A. k6d
LD (HL), A
INC HL
LD (HL). A
RET
programot futtatjuk, akkor a "kep" es a "kep"-H cmnen is megkapjuk
a "k6d"-nak megfelel6 jelet. Ha tobbszor megism^telnenk a most be-
szurt utasftSspart. meg tobb jelet kapnank a keperny<5n. egymas utan.
Ezt azonban meg ne tegyuk a vilagert se! Erre va!6 a DJNZ. Nezzuk
csak:

Utasitas
decimals

K6d
hexadecimalis

LD HL. kep

LD A. k6d
LB D. n

LD (HL). A
INC HL

DJNZ-4

RET

119
35
16

252

201

77 H
23 H
10 H
FCH
C9H

A kodokat csak a negy ut6bbi utasitas eseten frtuk ki, ez is eleg a DJNZ
mukodesenek megertesehez. A DJNZ vegrehajtasakor a PC a 201 -es
kbdu RET (return) utasitSsra mutat. Ha B # 0. akkor innen 4-et lep
visszafele. vagyis ismet az LD (HL). A utasitas kerul sorra. Igen am.
de azelso" lefutas 6ta mar volt egy INC HL. vagyis a HL tartalma most
eggyel tobb. mint el6z<5leg. ezert most az A-ban 6rz6tt k6d a kep + 1

pozfci6ba kerul. A ciklusmag az LD (HL). A es INC HL utasftasokbbl
b\\. ezek ismetl6dnek n-szer, de a HL mindig eggyel el<5rebb mutat,
s Igy n db egymas utam helyen jelenik meg a keperny6n a jel.

Itt az ideje, hogy elmeletileg vizsqalt programunkat futtassuk. Meg is

tesszuk, megpedig HT 1080Z. PRIMO. Spectrum es ZX 81+16 K
RAM esetere kozoljuk a teljes programot. A negy gepen a betoltes es
a gepi k6du resz negy kulonboz6 valtozatot jelent, mutatva, hogy a

gepek program- es keptarolasa eltertf. Megis megprobaltuk a kozos
elemeket hangsulyozni. s olyan programot adm. amelyik minimalis
valtoztatassal mind a negy gepen futtathat6. Ne csodalkozzanak hat
az egyes gepek j6 ismerfli. ha egyszerusiteni tudjak a most kbvetkezG
programot: az ..ugyetlenkedes" hoi egyik. hoi masik gep kidveert tor-

tenik. Ezek utan lassuk a BASIC programot:
10 REM
20
30 FOP I CIM TO CIM + 12
40 PRINT I.

50 INPUT X
60 POKE I.X

70 NEXT I

80 CLS
90 PRINT
100 PRINT
110
120 PRINT "KESZ"
A 20-as es 1 10-es sort gepenkent frjuk le

HT 1080 Z 6s PRIMO
20 L = PEEK (16548) : H = PEEK (16549) : CIM - 256 * H + L + 5
Spectrum:
20 L = PEEK 23635 : H = PEEK 23636 : CIM - 256 H + L+5
ZX81 + 16K RAM
20 CIM 16514
HT 1080 Z
110 POKE 16526. L
Spectrum:
110 PRINT USR CIM
PRIMO:
110 PRINT CALL (CIM)
Futtataskor ezek a BASIC programok „p6koljak" be a gepekbe a gepi
k6du programunkat. Mindegyikuk tfzes szamrendszerben ken a gepi
kodu utasftasok k6djat. A 10-70 sorok egy Sltalanos ervenyu betolt<5

programot alkotnak: m^s gepi k6du program eseten csak a 30 sor
vegen all6 11 szamot kell kicserelni a betoltend(5 program hossz£nal
eggyel kevesebbre (mi most egy 1 3 byte-os programot tbltunk be.
ezert szerepel 12). es a 10 sorba kell elegend6 pontot frni. A CIM
valtoz6 a 10 REM utasitas els6" pontjcinak ci'me, innen kezdve tolt6dik
be a gepi k6du program, amelynek indftasa (futtatasa) mindegyik
gep eseten a 1 10-b<5! tortenik. A 1 20 szemlelteti: a gepi k6du program
lefutott. s a vezertes szerencsesen visszakerult a BASIC programba.
A 80. 90 es 100 sorok altalSban feleslegesek. de most betoltend<5
programunk a keperny<5 els<5 1-2 soraba ir-ehhez biztosftanak helyet.

POKE 16527. H : PRINT USR (0)

SZAKKdRdKNEK!

A beto!t<5 programokat RUN-nal indi'tva 13 szamot kernek inputkent.
Az els6 harom a geptfil fugg:

HT 1080Z PRIMO Spectrum ZX81+ 16KRAM
1. 33 33 33 42
2. 1 1 1 12
3. 60 232 64 64

A tovabbi ket szam mar kozos. 35. 62. 33, 6. 1 6. 1 1 9. 35. 1 6. 252. 201

.

Vigy£zat: a futtat^s megkezdese utan m£r mindenfele zurokre szami't-

hatunk (pi. a 10 REM ... tobbe mar nem Iistazhat6. s SAVE [CSAVE]
paranccsal is gondjaink lehetnek). Ezert ajanlatos meg az els<5 RUN
el(5tt kazettara menten 1 a betoltd) BASIC programot.
Mit fogunk l^tni. ha mindent hibStlanul vegeztunk el? A 9 utols6 uta-
si'tast visszafejtve. a gepi k6du resz jelentese. LD A.33:LD B,16 :

LD(HL),A : INC HL : DJNZ -4: RET vagyis 16 db 33-as k6du jel

Iathat6 a keperny<5 Iegfels6 soraban. Azert ott. mert az els6 negy byte
oda allftotta be HL kezd<5 erteket: LD HL.nn : INC HL III. ZX 81-nel
LD HL.(nn) : INC HL.
A kialakulb HL ertek:

HL
HT 1080 Z
15362

PRIMO
59394

SPECTRUM
16386

ZX 81

D-FILE + 1

ahol D-FILE a 16396.16397 mem6riarekeszekben tarolt cim. Ezeket
a sz£mokat az egyes gepek leirasa alapj^n v^lasztottuk ki.

GOTO 80-t6l mindegyik gepen ujra futtathat6 a gepi k6du program.
nem kell megegyszer betolteni. LIST 20. ill. LIST 20 hatasara az els6

sor kivetelevel Iistazhat6k, s6t. a ZX 81-nel a teljes lista olvashat6. A
POKE CIM + 5. k6d
vagy
POKE CIM f 7. db
utan

GOTO 80
hatasara a k6d-nak megfelelo* db szamu jelet kapjuk. Ez HT 1080 Z
es ZX 81 eseten a karakterkodra vonatkozik (33 a felkialtojel. ill. az

5 szamjegy k6dja). a S-PECTRUM es a PRIMO eseteben pedig a finom
grafika szabalyainak megfelel(5 pontsorozathoz jutunk. (33^=32 + 1.

tehat byte-onkent 2 pont, a 32 es az 1 helyierteku pozici6kban.) Ha a

k6d es db erteket tobbszor is valtoztatni akarjuk
25 GOTO 80
beszurasa utan egyszeruen RUN-nal indi'thatjuk programunkat. Vi-

gyazzunk arra. hogy a ZX 81 -nel 16 K RAM eseten a D-FILE cimen.
tov^bba a sorok v^gen kotelez6en NEW LINE karakter all: oda tehat
ne (rjunk semmilyen mas jelet! (Irhatunk - majd meglatjuk. hogy el-

torzul a kep - kikapcsolas nelkul aligha usszuk meg!). Itt jegyezzuk
meg, hogy a 4. byte-kent frt 35. azaz INC HL kiza>6lag a ZX 81 szamara
volt fontos, a tobbi gepnel csak az egyformasSg kedveert szerepelt.

hiszen nem zavarta a mukod^st. fgy az els6 harom gepnel megtehet-
juk, hogy a tfz ..kozos" lepeskent az alabbiakat adjuk meg:
62. 33. 6. 16. 119. 35. 60. 16. 251. 201.
(ZX 81-nel a betolto" programban irjunk 12 helyett 13-at. s akkor az
eredeti 4 els<5 byte utan befer a mostani tfz is). Most ma> kulonboz(5
jeleket kapunk a keperny<5n! Ennek oka termeszetesen a 60-as k6du
utasitas beszurasa. melynek jelentese: INC A. vagyis: noveld meg
eggyel az A regiszter tartalm^t!

Miel<5tt visszaternenk a Z80 utasftasok ismertetesehez megjegyezzuk,
hogy a betolt(5 BASIC programok
10 REM
20 (mint az el6z<5 v^ltozatban)

30 POKE CIM, 33
40 POKE CIM +1. 1

50 POKE CIM +2, 60

m6doh is atfrhat6k. fgy kicsit tobbet kell gepelnunk. de ismetelt RUN-
ra sem lesz problema. es a SAVE (CSAVE) menti a gepi k6du program
k6djait is. Ez persze megoldhat6 READ/DATA technikaval, ahol van.
£rdekess6gkent megemlftjuk. hogy a PRIMO g^pen egyszeruen
10 REM
20 (mint az el<5z6ekben)

30 POKE CIM. 33. 1. 232. 62. 33. 6. 16. 119. 35, 60, 16, 251, 201
40 CLS: PRINT: PRINT : PRINT CALL (CIM) "KESZ"
frhato es futtathat6. Szeke/y Jeno

SZAM IT ASTiCHNIKAl MELLEKLET- AUfiUSZTUS



Ifah IfA9A C7amiinL szeptember 25-en jelenik meg, de addig isIVOVeXKeZO SZamUIlK minden heten az Gtletben szamitastechnika

FELGEPN YERO SORSOLAS ! ! ! ?

!

Ad6ss3gunkat torlesztend6 megtartjuk a telg6pnyer<5 utols6 sorsol^s^t - m<§gpedig szeptember deli 12 orakor az

Otlet szerkeszt6s£g£ben - amelyre minden <§rintettet szeretettel v^runk. Hogy kik az 6rintettek ez a mell6kelt Iist3b6l

kiderul.

A FELGEPNYERO sorsolSson r6sztvevo jeloltek:

Solymosi Gyorgy - Budapest Csorsz N£ndor - Dunakeszi, Gal Akos - Budapest, Gyursi Viktor - Budapest
BSnkuti Imre - Budapest B6cz lstv£n - Budapest Csuri Miklos - Szeged F6ldv£ri Csongor - Budapest
GSrdonyi Lili - Budapest. Ficsor Ferenc - Miskolc. Heiczman Viktor - Budapest lv£n Tam£s - Budapest.

Nyiri Lajos - Szeghalom, OI£h Zsolt - Miskolc. PSsztor ZoltSn - Budapest. R£cz Janos - Ajka.

Szenes Morton - Kecskemet T6th ArpSd - Budapest Darvas Imre - Szeged. Erdds M£ria - P3pa. Gyurk6 Gyorgy
- Salg6tarjan. HorvSth Imre - Fert6szentmikl6s. Kov£cs Stridor - Budapest Mercz B6la - Szigetcs<§p.

Mak6 BalSzs - Miskolc. Moln£r Stridor - Mez6tur. Matis L£szl6 - Budapest Ny6ki P6ter - Acs. Semegi J6zsef
- Budapest Ters£nszky Tibor - LovSszi. Horv£th GSbor - Budapest

GApnyero:.
a nyertes
BALAZS LASZLO
a Petrik Lajos
Vegyipari Szakkozepiskola
negyed ikes diakja
amint kepunk is tanusi'tja

atvette
megerdemelt jutalmat
a JF 81 jelfrissitot.

HARMAD-
GEP-
NYERO!

HAKMAD-

6EP-

NYERO!

Kerjiik levagni
es a levelre felragasztani I

Bekuldesi hataridd: szeptember 10.

Harmadg6pnyer6 p^lySzatunk elfizo feladatSnak helyes megold^s^t mostani
feladatunkkal egyutt kovetkezo sz£munkban kozoljuk majd. Ime tehat
a Harmadgepnyero masodik feladata: K6t sziget kozott lefektettek

a tenger alatt egy 105 eres kSbelt. Egy munk£st otthagytak az egyik szigeten egy
zsebteleppel. egy zseblampaizz6val. n6mi dr6ttal. fest<§kkel, meg egy
cs6nakkal. (micsoda kitol^s !) A munkcis azt a feladatot kapta, hogy hozza rendbe
amit a tdbbiek elszurtak. (igy szokott ez lenni - akik hibSznak Iel6pnek.

a szerencs^tlen, akit otthagynak meg hozza helyre mcisok mulaszt^sat!)
Az tort^nt ugyanis. hogy egyszeruen elfelejtettek megjelolni a k3bel ket v6gen
a 105 eret hogy azutcin tudj£k. melyik melyik. A munkcis feladata tehcU, hogy
deritse ki melyik innens<5 vegpont. melyik onnans6nak felel meg. Ez£rt kapta
emberunk a festSket is, hogy tudniilhk jelolje is meg a megfele!6 vegpontokat
azonos szinu festekjelekkel

!

Segftsunk a szerencsdtlennek a magunk eszkozeivel. s mondjuk meg,
hogyan tudja megoldani feladatat min6l kevesebb csonakazassal

!

Szerkesztosegurik cime OTLET Budapest 1986. Szerkesztfi Ar.gyalos* Laszl6. Muveszeti szerkeszto Pribelszky Pal.

Tbrdel6 Domokos Imre. Hirrovat. Zak Gyorgy. Vallat6.Pogany Gyorgy.


